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De zomervakantie voor velen zit erop! Een zomervakantie welke sommigen
van ons in het buitenland hebben doorgebracht, anderen bleven in Nederland
en nog weer anderen zijn helemaal niet weg geweest. Wij hebben de hele
zomerperiode doorgewerkt en als ik dit schrijf is voor ons de vakantie
begonnen! Wij gaan nog even genieten van een heerlijke vakantie in
Nederland.
Een heel dik boekje dit keer. Voor zover mogelijk worden de diverse
activiteiten weer opgestart en dit geldt ook bijv. voor de filmavonden. Er valt
veel te lezen over de films die vertoond gaan worden.
Ook een heel stuk over 30 jaar zusterband met Küsmöd met alle festiviteiten
rondom deze bijzondere band.
En nog veel meer leuke dingen om te lezen.
Voor nu wens ik u veel leesplezier en tot de volgende keer.
Hartelijke groet,
Nienke den Boer
_________________________________________________
Kopij voor volgende kerkblad kunt u uiterlijk 17 september 2021 afgeven bij
Elina van Eeuwijk, Herman Kuijkstraat 15-6, 4191 AH Geldermalsen of via email: elinavaneeuwijk@freeler.nl

UIT HET GLAZEN HUIS 2.0
EN LIEP MET HEN MEE … (Lucas 24:16)

In coronatijd hebben velen van ons ‘de ommetjes’ ontdekt.
Wandelingen, vaak zelfs dagelijks, in eigen buurt en regio. Wandelen is
in de afgelopen twee jaar een populaire bezigheid geworden, ook voor
mensen die dat voorheen zelden deden. En velen vertellen opgetogen
hoe goed het hun doet, hoeveel ontdekkingen ze vlak bij huis gedaan

hebben, hoezeer ze genoten hebben van de natuur, van mooie
wandelpaden, vogels, vriendelijke ontmoetingen met onbekende
medewandelaars onderweg enz. Ook zelf ben ik in de afgelopen jaren
tot de wandelaars gaan behoren, liefst in een beetje stevig tempo (ik heb
de smaak dan ook bij defensie te pakken gekregen!). Vaak samen met
Mirjam, en in de meest strenge lockdown-fase ook met de kinderen,
toen we een tijd lang niet bij elkaar binnen durfden komen. Ook heb ik
intussen met menig gemeentelid of sportkameraad al de nodige
kilometers in de benen.

In de afgelopen jaren, voordat mijn verbintenis met Tricht opnieuw tot
stand kwam, ben ik een paar keer voor drie maanden als gastpredikant
werkzaam geweest voor Nederlanders in den vreemde. In Turkije, aan
de westkust, in Alanya, waar elke woensdag een grote groep
Nederlanders, Vlamingen en enkele Turken samen stevige
bergwandelingen in het achterland maakte, steevast afgesloten met een
uitgebreide nazit op een caféterras in de stad. Ik heb me daar meteen bij
aangesloten en herinner me tal van prettige en vaak heel inhoudelijke
gesprekken, al samen oplopend. In Spanje liep ik met een paar
Nederlanders met wie ik gaandeweg meer bevriend was geraakt, twee
maal een oeroude pelgrimsroute. In 2017 van Oriuhela naar Caravaja de
la Cruz, in 2019 vanuit het noorden van Portugal naar Santiago de
Compostela. Het zijn onvergetelijke tochten geweest, wat mij betreft
vooral vanwege het landschap, de ontmoetingen onderweg, de
kameraadschap en de sportieve inzet.

En als bonus mag ik mezelf pelgrim noemen, en koester ik een tweetal
peregrino-paspoorten vol met leuke stempeltjes van allerlei lokale
parochies en andere stempelposten onderweg.

Wandelen is volkssport nummer 1 geworden, en de combinatie met
pelgrimeren - dat niet per se
religieus ingevuld wordt
tegenwoordig – zie je ook steeds
vaker. In eigen land is er
bijvoorbeeld de Walk of Wisdom,
een traject van een dikke 130
kilometer rondom Nijmegen dat
klassieke levensvragen verbindt
met moderne thema’s, zoals
globalisering en bewust en
duurzaam leven. Tamelijk nieuw is
ook het Kloosterpad, een
wandeltraject van 330 kilometer
door Brabant langs (voormalige) kloosters en abdijen. Met een
bijbehorend prachtig boek, waarin de historie van het rijke roomse
leven in Brabant, en de mogelijkheid om je eigen dagboeknotities
tijdens de wandelingen eraan toe te voegen.

Uitnodiging!
Samen met dorpsgenoot Joop v/d Donk, doorgewinterd wandelaar en
pelgrim, - aan het hek van het huisje in de bocht bij het sluisje valt de
grote witte Jacobsschelp onmiddellijk op! – ben ik bezig geweest, een
plannetje te maken om een stukje van dit Brabantse kloosterpad te
lopen. Met zoveel mogelijk liefhebbers uit Tricht en Buurmalsen (of
daarbuiten) als we bij elkaar kunnen krijgen. Geloof of
levensbeschouwing zijn niet belangrijk, wel een paar goede schoenen
en sokken en enige kilometers ervaring. We gaan met de trein naar Den
Bosch, en krijgen eerst een welkom en een korte presentatie in het
Franciscaner klooster San Damiano.

Daarna gaan we langs een prachtige route op weg om pakweg twintig
kilometer te lopen naar de abdij van Berne.

Daar pakken we de bus terug naar Den Bosch, waar we uiteraard nog
voor een Bossche Bol of voor Brabantse worstenbroodjes hopen te
gaan, waarna we de treinreis terug aanvaarden. Dit hele programma,
waar we later de details nog van bekend maken, is dagvullend ( in elk
geval overdag) en we hopen het uit te voeren op vrijdag 8 oktober.
Noteert u de datum vast en – dringend verzoek !!!– meldt u zich vast
bij me aan!
Op donderdagavond 23 september, aanvang 19.30 uur, verzorgen
Joop en ik in de Belder een avond, waarop we niet alleen het
programma tot in detail aan u presenteren, maar ook meer algemeen
wat zullen stilstaan bij wandelen en pelgrimeren. Als verre stip op de
horizon leeft bij mij het idee, om met een aantal gemeenteleden nog
eens een stuk van de weg naar Santiago te bewandelen, of mogelijk van
een andere aansprekende pelgrimsroute, bv. naar Assisi. Dan hebben
we het niet over een dagje uit, maar over een meerdaagse! Ik hoor het
graag als ook daar – op termijn – belangstelling voor bestaat!
In augustus waren we gelukkig in de gelegenheid, nog een keer naar
Kiev te vliegen en met eigen ogen de voorspoedige groei van de
tweeling te constateren. Heel fijn ook om onze eigen zoon en
schoondochter in hun rol als ouders te zien groeien! Ook daar mooi
gewandeld trouwens. En als het dan nog één keertje over wandelen mag
gaan… in de nacht van 11 op 12 september hoop ik in Utrecht 40
kilometer door de stad te wandelen in het kader van een grote
fondswervingsmanifestatie voor hulp aan vluchtelingen.

Het idee is – maar dat had u al begrepen – dat de wandelaars zich laten
sponsoren voor het goede doel. Mocht u die neiging ook voelen, laat u
niet weerhouden en klik even door naar:
https://www.nachtvandevluchteling.nl/actie/henk-fonteijn
Tenslotte: Op de drempel van een nieuw seizoen hopen we van harte
dat we zo vrij mogelijk aan de slag mogen. En ik nodig u allen hartelijk
uit om als het u past, aan te haken bij wat in dit komende najaar
aangeboden wordt aan ontmoeting en verdieping, actie en bezinning,
schoonheid en troost. Rond de kerkdiensten en daarbuiten.
Ds. Henk Fonteijn
Bezoek, gesprek, samen wandelen? Bel, mail of app: 0614230579,
henkfonteyn@gmail.com

MIJMERING

PSALMBOMMEL

Vanaf een terrasje langs de dijk, aan de kant van de uiterwaarden heb
ik een prachtig uitzicht over de Waal en zie ik de indrukwekkende
Martinus Nijhoffbrug in zijn volle glorie liggen. De Waalbrug is naar
de grote dichter genoemd omdat zijn bekendste gedicht begint met een
regel die veel mensen wel kennen: Ik ging naar Bommel om de brug te
zien. In dat gedicht uit 1934 sloeg dat op de brug die in 1933 de
veerpont bij Zaltbommel overbodig maakte en die in 1996 vervangen is
door de huidige brug. Nu luidt de titel van het gedicht niet “De brug bij
Bommel”, maar “De moeder de vrouw” en dat duidt er al op dat het
Nijhoff in zijn gedicht niet zozeer om de brug ging, maar om de vrouw
die aan het roer van een schip, psalmzingend, stroomafwaarts langs
komt varen, terwijl hij zelf in het gras langs de rivier ligt te mijmeren.
Het deed Nijhoff aan zijn eigen moeder denken, want het gedicht
eindigt met:

O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.
De vrouw zal geen psalmboekje voor zich hebben gehad. Zij zong uit
haar hoofd en dat is een waardevol iets, dat dierbare teksten ergens in je
hoofd liggen opgeslagen. Of moet ik zeggen: in je hart ? In het Engels
zal “uit het hoofd” wel niet voor niets “by heart” luiden. Van de brug
naar de psalmen, zo verging het ook mijzelf, want onwillekeurig ging
mijn blik van de brug naar de stompe toren van de St. Maartenskerk,
die, bij afwezigheid van hoogbouw, hoog boven Zaltbommel uitsteekt.

En ik moest denken aan een van de mooiste orgels van ons land in die
kerk, waar organist Andre Nieuwkoop de meeste van zijn You Tube –
filmpjes opneemt. Dat zijn vooral psalmen met uitgebreide
improvisaties. (Luister bijvoorbeeld eens https://youtu.be/HqL5QEc53).
Omdat Nieuwkoop geen noten kan lezen, staat er meestal alleen een
geopend psalmboekje voor zijn neus en bij het filmpje wordt
aangegeven om welk vers het gaat, met vermelding van de volledige
tekst. Wel altijd in de oude berijming, maar dat is bij de wat oudere
mensen meestal de tekst die wat beter in het geheugen ligt opgeslagen
dan de nieuwe berijming.

En zo speelt Nieuwkoop dan via deze psalmteksten de sterren van de
hemel en krijg ik, niet alleen bij zijn orgelspel, maar ook bij veel van
die 16e eeuwse Geneefse psalm-melodieen, steeds meer de neiging om
van goddelijke inspiratie te spreken.
Kees Kuiper

LEZEN EN LEVEN UIT DE BIJBEL

OUDE WETTEN EN TOCH ZO ACTUEEL!
Bij Leviticus 13 en 14
Op Youtube volgde ik een overdenking van rabbijn Angela Buchdahl
van de Central Synagogue in New York. Zij besprak hoofdstukken uit
de Thora, die gewijd zijn aan melaatsheid. ‘Huidvraat’ staat er in de
NBV, maar in de herziene versie die binnenkort uitkomt, gaat het met
‘huidziekte’ vertaald worden. In feite gaat het om een aantal huidaandoeningen die besmettelijk zijn. De rabbijn vertelde dat ze het altijd
taaie kost had gevonden - ik ook trouwens - maar nu aan het eind
(hopelijk) van de pandemie begreep zij ineens hoe ontzettend actueel al
die oude voorschriften waren!
Heel uitgebreid worden in die hoofdstukken alle voorschriften
uiteengezet, heel gedetailleerd. Iemand met een plek op zijn huid moest
zich laten zien aan de priester. Deze had praktijkervaring wat betreft de
besmettelijkheid van de plek. Als hij tot de conclusie kwam dat
besmetting voorkomen moest worden, vroeg hij de betreffende persoon
een week later zich nogmaals te laten onderzoeken. Als de plek niet
kleiner geworden was of zelfs verergerd, werd de persoon in kwestie uit
de woongemeenschap verbannen voor de duur van de ziekte. Hij moest

in quarantaine om de andere mensen te vrijwaren. Ik heb dat altijd
nogal wreed gevonden: ben je ziek, word je ook nog geïsoleerd! Het
had niet anders gekund. Zoals nu in deze pandemie de meest kwetsbare
groepen in huis moesten blijven, geen bezoek meer mochten krijgen,
mensen die die contacten met familie en vrienden juist zo nodig hadden
en vaak niet begrepen waarom ze niet meer kwamen.
Als de huidziekte genas mocht de betreffende persoon weer in de
samenleving terugkeren nadat de priester de huid had bekeken en goed
bevonden. Dan moest die persoon nog een week in quarantaine
blijven, maar werd dan weer in de woongemeenschap opgenomen
nadat hij een offer had gebracht. Daarna verklaarde de priester hem
genezen. Rabbijn Buchdahl wees er op dat het Hebreeuwse woord voor
offer, ‘korban’, is afgeleid van een werkwoord dat samenbrengen
betekent. Met een offer overbrug je de afstand tussen mens en God,
want de rook verbindt aarde met de hemel en het offer is een voor God
aangename reuk. Het offer sloot de ziekteperiode af: er hoefde geen
afstand meer bewaard te worden ten opzichte van de medemens.
Die oude voorschriften kunnen ons helpen om na de pandemie weer
terug te keren naar het normale normaal. We willen dat allemaal heel
graag en toch is er aarzeling: geen mondkapje meer op, kan dat
eigenlijk al zonder gevaar? Moet je nu wel of niet de anderhalve meter
afstand handhaven? We krijgen adviezen van deskundigen, maar die
spreken elkaar nogal eens tegen .

Vind daar nu eens je weg tussen. We kunnen niet naar de priester gaan
en een offer brengen, maar we kunnen wel voor elkaar die rol van
priester op ons nemen. Zoals in het filmpje dat de rabbijn gezien had:

een tiener gaat naar haar grootmoeder en brengt haar een briefje. Ze
blijven op afstand, maar dan plotseling omhelst de grootmoeder haar
kleindochter. Het briefje was een recept van de huisarts. Er stond op: u
mag uw kleindochter omhelzen.
Soms hebben we dat kleine zetje nodig om twijfels overboord te
gooien. Maar zo simpel als in dit verhaaltje zal het bij ons nog niet
gaan. Daarom is het zo belangrijk geweest dat de kerkenraad steeds
opnieuw aan de hand van gewijzigde voorschriften beslissingen heeft
genomen en op haalbaarheid in onze gemeente heeft bekeken. Samen
kunnen we de rol van de priester overnemen en elke mogelijkheid
benutten om de afstand van wat nu het oude normaal lijkt te worden, te
overbruggen.
Gonda Scheffel-Baars

LEESWERK

Enkele honderden boeken zijn intussen vanuit Culemborg naar de
Belder verhuisd. Onlangs had ik het voorrecht dat ik ergens, waar een
inboedel geruimd moest worden, gratis en voor niets twee boekenkasten
mocht komen ophalen. Die staan intussen in het achterkamertje in de
Belder, en doosje voor doosje verhuist mijn boekencollectie – die nu
voor een deel nog op de Toon Hermanshof, voor een ander deel aan de
Westerwal staat – naar mijn werkkamertje bij de kerk. En daar moet het
allemaal weer door mijn handen gaan, om enigszins op thema
gesorteerd te worden. Vervolgens moet ik er nog eens met een kritische
blik doorheen en uitmaken of het de moeite van het bewaren loont. De
Prediker schreef al dat er geen einde komt aan het aantal boeken dat
geschreven wordt en in huize Fonteijn komen wel wekelijks nieuwe
boeken binnen rollen.
Gelukkig heb ik de boekspot ontdekt. In Culemborg hebben we meer
dan twintig van deze kastjes, waarin je soms prachtige boeken kunt
aantreffen, maar anderzijds ook heel prettig weer boeken kunt afdanken
in de hoop, dat ze nieuwe vrienden vinden.
Ik hoop dat we onze dorpsgemeenschap in de komende tijd kunnen
verrijken met een boekspotkastje, waarin we ons unieke kerkelijke
product, religie en spiritualiteit, vrijgevig ter beschikking stellen aan
elke belangstellende voorbijganger en dorpsgenoot. Ik kan dan in elk
geval een deel van mijn eigen collectie een mooi tweede leven bieden.

Misschien zou zo’n kastje het leuk doen in de kerktuin, of anders in het
plantsoentje bij het Petrus-beeld.

Is er een handige timmerman/vrouw in ons midden
die zoiets kan ontwerpen en uitvoeren? Misschien
wel in een de vorm van een kerktoren, met spits en
een haantje erop? Ik ben benieuwd! Laat van u
horen!

Als leestip wijs ik u deze maand graag op het
boekenweekgeschenk dat
Roxane van Iperen, in juli
boeiende gespreks-partner van Janine Abbring in
Zomergasten, afgelopen voorjaar schreef, ‘De
genocidefax’. Een boekje dat inzoomt op de
gruwelijke genocide in Rwanda in 1994 en met
name op de rol van de VN, van de ‘wereld’, van
‘de politiek’, maar ook van individuele mensen
op allerlei niveaus. Ze koppelt dat aan het verhaal
van Romeo Dalaire, destijds commandant van de
VN-troepen in Rwanda, die de verschrikkelijke
moordpartijen zag aankomen en vergeefs om een
ruimer mandaat en steun riep, maar vervolgens
machteloos moest toezien hoe buiten zijn compound door bloed en
drugs bezeten bendes moord en verminking zaaiden. Dalaire, Canadees
met Nederlandse voorouders, belandde eenmaal terug in zijn eigen land
in een zware depressie, leed aan PTSS en vluchtte in de alcohol, tot hij
dankzij goede hulpverlening het stuur van zijn leven weer in handen
wist te krijgen. Ik heb het voorrecht gehad, hem tijdens mijn werk bij
Defensie persoonlijk te ontmoeten en was diep onder de indruk van zijn
persoonlijkheid. Hij schreef over zijn ervaringen het boek ‘Shake hands

with the devil’, geen lectuur voor het slapen gaan. Roxane van Iperen,
bij velen inmiddels bekend als schrijfster van ‘Het Hoge Nest’ (beslist
een aanrader!), stelt de ongemakkelijke vraag ‘Wat doe jij/wat doe ik
als het erop aankomt?’ en constateert, dat de praktijk leert dat ‘wij’
maar al te snel berusten in onrecht, zolang het zich ver van ons bed
afspeelt en geen hinderlijke invloed op het ritme van ons alledaagse
leven heeft. Cynisch bewijs van deze conclusie is het feit, dat zich in
enkele vakantielanden op amper twee uur vliegen van hier
vluchtelingenkampen bevinden, waar mensen onder beschamende
omstandigheden in volstrekte onzekerheid hun lot afwachten. Om maar
te zwijgen van het feit dat de Middellandse Zee in de afgelopen
decennia een immens massagraf voor drenkelingen is geworden. Maar
Van Iperen wijst ook op mensen als Dalaire en vele anderen, die hun
morele integriteit bewaren en niet zelden ten koste van eigen risico’s en
offers zich het lot van anderen aantrekken. Zeker voor christenen geen
vreemd concept, maar niettemin voor ‘ons soort mensen’ een even
moeilijke missie als voor ieder ander mens. Maar niet onmogelijk!

Henk Fonteijn

GEDICHT VAN DE MAAND
Werd op zondag 25 juli geciteerd door ds. Wilco van Wakeren in een
preek rond het vijfde gebod, over de relatie ouders en kinderen. Op
veler verzoek hier nog eens zwart op wit:
Je kinderen zijn je kinderen niet.
Ze zijn de zonen en dochters van ’s levens hunkering naar zichzelf.
Ze komen door je, maar zijn niet van je,
En hoewel zij bij je zijn, behoren ze je niet toe.
Jij mag hen geven van je liefde, maar niet van je gedachten,
want zij hebben hun eigen gedachten.
Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen,
want hun zielen toeven in het huis van morgen, dat je niet bezoeken
kunt, zelfs niet in je dromen.
Je mag proberen hun gelijk te worden, maar tracht hen niet aan jou
gelijk te maken.
want het leven gaat niet terug, noch blijft het dralen bij gisteren.
Jullie bent de bogen, waarmee je kinderen als levende pijlen worden
weggeschoten.
De boogschutter ziet het doel op de weg van het oneindige en hij buigt
je met zijn kracht, opdat zijn pijlen snel en ver zullen vliegen.
Laat het gebogen worden door de hand van de
boogschutter een vreugde voor je zijn:
Want zoals hij de vliegende pijl liefheeft, zo mint
hij ook de boog die standvastig is.
Khalil Gibran

BLOEMEN
Op 27 juni zijn de bloemen gegaan naar mevr. Marjan van Hogendorpv.d. Zee, Burg.van Geusauweg 6 in Geldermalsen en naar de heer Gert
Goedhart, Tuindorp 6 in Geldermalsen.
De bloemen gingen 4 juli naar de fam. W. van Doesburg, Hoogeinde 33
en naar de fam. Kool, Nieuwsteeg 1.
De bloemen uit de kerkdienst van 11 juli zijn bezorgd bij mevr. Riet
Kardol, Rutgher Jacobsstraat 16 en mevr. Ria Groenendaal, Middelweg
10.
Op 18 juli zijn de bloemen gegaan naar mevr. Liesbeth v.d. Berg,
Groeneweg 44 en mevr. Jannie van Dusseldorp, Broeksteeg 2.
Fam. Ameron-Dreschler, Lingedijk 103 en mevr. Krikke-Hol, Rutgher
Jacobsstraat 11 hebben de bloemen op 25 juli gekregen.
De bloemen zijn 1 augustus naar de fam. A. v.d. Heijden, Laan van
Craijestein 27 en naar de fam. Zuurmond, Hoogeinde 32 gegaan.
Op 8 augustus gingen bloemen naar Dr. E. Buijserd, Kerkstraat 2 en
heer Joh. Heikoop, Rutgher Jacobsstraat 8.
De bloemen van 15 augustus gingen naar de heer Wim Jager, Burg
Meslaan 49 in Tiel en naar de fam. J. van Eck, Joh. Wigeliusstraat 25.
Fam. H. Kievit, Raamweg 8 en mevr. Drika Hakkert, Middelweg 8
hebben de bloemen op 22 augustus gekregen.

VERTELROOSTER JULI
Zondag 5 september
Johannes 7:1-24
Laat je je zien
De broers van Jezus gaan naar het
Lofhuttenfeest in Jeruzalem, Jezus wil niet
mee, omdat hij in Jeruzalem gevaar loopt dat
Hij gedood wordt. Uiteindelijk gaat Hij toch in
het geheim. In de tempel geeft Jezus onderricht.
Zondag 12 september
Johannes 7:25-31
Ken je mij?
Jezus vertelt bij de Tempel het goede
nieuws. De mensen uit Jeruzalem twijfelen:
zou Hij de echte Messias zijn? En hoe kan
het dat de joodse leiders niet ingrijpen.

Zondag 19 september
Johannes 7:32-39
Waarom zoek je Jezus?
Jezus is in Jeruzalem, waar het
Lofhuttenfeest gevierd wordt.
Bij de tempel verkondigd hij het evangelie.
De farizeeën en de hogepriesters sturen
dienaren om hem te arresteren, de
toehoorders zijn in verwarring. Wat bedoelt
Jezus toch met zijn woorden?

Zondag 26 september
Johannes 7:40-53
Dat geloof je toch niet?
De mensen in Jeruzalem twijfelen over wat
ze van Jezus moeten denken. Is hij de
profeet, de Messias? Sommigen denken van
wel, anderen wijzen erop dat dat niet kan
omdat de Messias niet uit Galilea zou
komen. Ook in de kringen van de Farizeeën
wordt over deze vragen gesproken. Zij weten het zeker: uit Galilea
komt geen profeet. Ze willen Jezus veroordelen, maar Nikodemus zegt
dat ze hem dan eerst zullen moeten verhoren en moeten weten wat hij
gedaan heeft.

DIACONALE COLLECTEDOELEN
Collectes september:
5 september: Rudolphstichting
12 september: Küsmöd
19 september: Stichting Timon
26 september: Kerk in Actie Israël / Palestina
Collecte 5 september: Rudolphstichting
De Rudolphstichting gelooft in de kracht van gezinshuizen. Kinderen
die niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen, hebben baat bij o.a.
de structuur, de veiligheid en de continuïteit van een gezinshuis.
Honderd jaar geleden zijn in jeugddorp De Glind de eerste stappen
gezet om kinderen in een gezinshuis op te vangen. Tegenwoordig is er
nog steeds een behoefte aan passende opvang voor uithuisgeplaatst
kinderen. Daarom doet de Rudolphstichting mee aan Alliantie Kind in
Gezin. Alliantie Kind in Gezin wil bereiken dat meer uithuisgeplaatste
kinderen in een gezinshuis kunnen wonen. Een doelstelling waar de
Rudolphstichting volkomen achter staat.
Collecte 12 september: Küsmöd
De Hervormde Gemeente Tricht is in 1991 een zusterband met de
Kerkelijke Gemeente Küsmöd aangegaan, een dorpje in Transsylvanië,
het Hongaarse gedeelte van Roemenië. De zusterband omvat het
verlenen van materiële hulp en het financieel steunen van projecten
enerzijds en het geven van geestelijke steun. Een beter begrip krijgen
voor elkaars cultuur, maar ook hulp bij het vernieuwen van het
dagelijks leven van de bewoners van het dorp. Het initiatief van de
zusterband is onder meer voortgekomen uit een reis die de zangroep
Tricht in 1990 naar Hongarije en Roemenië maakte, waarbij ook het
dorpje Küsmöd werd bezocht.
Collecte 19 september: Stichting Timon
Stichting Timon is een organisatie voor jeugdzorg en (jong)volwassenenzorg. Amsterdam. Daarnaast heeft Timon begeleid wonen
voorzieningen in de vorm van woongroepen op diverse plaatsen in het

land. De motivatie en inspiratie om hulp te bieden vindt Timon in de
christelijke levensovertuiging. De hulp die geboden wordt is algemeen
in die zin, iedere jongere of ouder, ongeacht zijn levensovertuiging kan
een beroep op Timon doen. Timon helpt jongeren, jongvolwassenen en
hun ouders wanneer er problemen zijn met opgroeien en opvoeden.
Hulp die bij voorkeur gegeven wordt binnen de eigen woon/leefsituatie
van de jongeren en de volwassenen. Hulp die “wanneer dat nodig is
“ook geboden wordt in een daarvoor gecreëerde veilige omgeving voor
de jongeren.
Collecte 26 september: Kerk in Actie Israël / Palestina
Vredesweekcollecte .
Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen.
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op . Door
het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men
leert elkaar te zien als “bezetter” of “terrorist” .Kerk in Actie wil aan
deze negatieve stereotypen een eind maken door Joodse en Palestijnse
kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas
en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit.
Een klein begin naar meer vrede.
Mocht U niet naar onze kerkdiensten kunnen komen en toch onze
doelen willen steunen, dan kunt U geld overmaken op bankrekeningnr.:
NL37RABO0321287185 t.n.v. de Diaconie. Ondanks dat we weer met
meerdere mensen de diensten kunnen en mogen bijwonen, als U een
collecte extra wilt steunen kunt U dat doen door een bedrag over te
maken en erbij te vermelden voor welk doel U dit bestemd hebt.
Met vriendelijke groet namens de Diaconie
Janny van Eck

Sint Pietersmarkt op zaterdag 2 oktober in de steigers
De Kerkenraad heeft besloten de markt door te laten gaan. In de
Pieterskerk, de Belder en de kerktuin is voldoende ruimte om een leuk
aanbod aan spullen te realiseren, activiteiten voor kinderen te
organiseren en lekkere dingen aan te bieden.
We kennen de boekenmarkt van de Diaconie die elk jaar in het najaar in
de kerk wordt georganiseerd.
Daar horen ook CD's, DVD's, Elpees en tijdschriften bij.
Dit jaar is er ook een ruim aanbod aan speelgoed, puzzels en
gezelschapsspelen in de Belder.
Voor de kinderen is er een springkussen in de tuin.
In het koor kunt u koffie met appeltaart nuttigen, er zijn oliebollen,
pannenkoeken en nog meer.
Ook in het koor is een expositie over dierenvriend Franciscus van
Assisi.
Uiteraard gaan we zorgvuldig alles volgens de dan geldende Covidnormen van de overheid in goede banen leiden.
Als u boeken, CD’s etc. hebt, of u wilt opruiming houden in de
speelgoed of puzzelvoorraad bij u thuis, of u bent uitgekeken op de
gezelschapsspelen, dan kunt u die op 2 zaterdagen bij ons brengen.
Wellicht is een ander er erg blij mee!
Zaterdag 11 en zaterdag 25 september kunt deze spullen tussen 10 en
14 uur brengen op de adressen: Langstraat 19, Ganzepanweg 1 en
Kerkstraat 17.
Hoe meer spullen u komt brengen, hoe ruimer het aanbod, hoe beter u
slaagt om op 2 oktober net dat mooie boek, die leuke CD of DVD of dat
gezellige gezelschapsspel te vinden. Aan het eind van de markt is de
trekking van de loterij waarbij mooie prijzen zijn te winnen.
Tot ziens op zaterdag 2 oktober op de markt!

DERTIG JAAR ZUSTERBAND KÜSMÖD/TRICHT

Ja, u leest het goed. Al dertig jaar! Kort na de ‘Wende’ tot stand
gekomen, hebben we hier en in dat kleine dorpje in Transsylvanië deze
band onderhouden en verdiept. In de hoop dat we in het najaar niet door
een volgende lockdown worden ingehaald, is de werkgroep
Küsmöd/Tricht druk doende met voorbereidingen om dit lustrum
feestelijk te vieren. Plannen genoeg! Er gaat een projectkoor komen
(wie wil meedoen melde zich per omgaande bij Jacqueline de Niet!) en
Karen Brouwer uit Renkum, meermalen dirigente als we richting
Roemenië reisden, gaat samen met Marianne Schotsman uit Deil dat
koor in september en oktober op een aantal vrijdagavonden en/of
zaterdagmorgens klaarstomen voor een sprankelend optreden op
vrijdagavond 29 oktober. Alle hoogtepunten uit 30 jaar muzikale
vriendschap zullen langskomen, en we hopen dat we heel veel zangers
en zangeressen uit die dertig jaar kunnen verleiden om nog een keer
mee te komen doen! Het concert zal worden afgewisseld met het
voorlezen van een keur aan anekdotes en bespiegelingen, die in
diezelfde dertig jaar tijdens de reizen aan het papier zijn toevertrouwd.
Verhalen over muizen die over bedden rennen, kakdozen achter op het
erf, over overstelpende gastvrijheid en modderpaden, over koeien die
zelf de weg naar huis weten en over eenheid in verscheidenheid. Alle
Roemenië-gangers van de afgelopen dertig jaar, alle donateurs en
sponsoren en uiteraard alle overige belangstellenden zijn van harte
uitgenodigd.

Repetitiedata
Vrijdagavond 24 september van 19.00-21.30, maandagavond 4 oktober,
vrijdagavond 8 oktober, beide van 19.30 tot 21.30, zaterdagmorgen 16
oktober van 10.00 tot 12.30, vrijdagavond 22 oktober van 19.30-21.30.
Opgaven bij Jacqueline de Niet, liefst via what’s app, 06-53785066,
of via de mail: jacq.de.niet@planet.nl

In het koor van de kerk zal datzelfde weekend een grote tentoonstelling
te bezichtigen zijn, waarin die dertig jaar zusterband op allerlei wijzen
in beeld gebracht wordt.
Op zaterdag 30 oktober zal er een reünie worden gehouden voor alle
reizigers sinds 1990, voor zover we ze nog weten op te sporen. In de
tuin van de kerk zal in de bekende kookpotten aan de driepoot
goulashsoep gekookt worden, en er is alle gelegenheid om
herinneringen op te halen.

Op zondagmorgen 31 oktober, toevallig ook Hervormingsdag,
proberen we een directe verbinding met onze zustergemeente in
Küsmöd te leggen. En als dat niet mogelijk blijkt, proberen we in ieder
geval op andere digitale manieren de afstand te overbruggen zodat
vanuit Küsmöd een stem in onze kerkdienst kan klinken, en omgekeerd
vanuit Tricht ook daar, opdat we in gezamenlijkheid kunnen
terugblikken op 30 jaar vriendschap. Het lijkt een brug te ver om een
kleine delegatie vanuit Küsmöd naar ons toe te kunnen halen, al
proberen we ook die mogelijkheid in de komende periode nog uit.
De werkgroep Küsmöd/Tricht nodigt ieder, die in de afgelopen dertig
jaar op enige wijze betrokkenheid heeft getoond bij deze unieke
zusterband, van harte uit om deel uit te maken van deze
jubileumviering.

GOED BEKEKEN

In het komende winter seizoen hopen we (eindelijk) als gemeenten van
Buurmalsen en Tricht samen onze filmavonden binnen het PKN- thema
“Van U is de toekomst” te houden. De avonden worden afwisselend in
Buurmalsen en in Tricht gehouden. Elke avond is open voor alle
belangstellenden uit de regio en wordt afgesloten met een nabespreking.
1e Filmavond 8 oktober 2021
Brother Sun, Sister Moon (1972)

Wat heeft het leven van Franciscus van Assisi, iemand uit de 13e eeuw,
ons nu te vertellen?

Franciscus, de zoon van een rijke textiel handelaar komt ziek terug van
een oorlog. In zijn koorts herbeleeft hij de herinneringen aan zijn oude,
verwende, arrogante leven vol feesten. Na een langzaam herstel vindt
hij God in armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Niet langer bezoekt
hij kroegen, maar hij ziet in de natuur de schoonheid van Gods
schepping. Hij keert zich af van de rijkdom van zijn familie en begint
de ruïne van een oud kerkje op te knappen, als “il Poverello”, de armste
van de armen. Al snel verzamelt hij velen om zich heen, waaronder
zuster Clara, die mee willen bouwen aan de nieuwe tempel. Nadat de
kerk in brand is gestoken, gaat Franciscus naar de Paus en citeert voor
hem uit de Bergrede over nederigheid. Zal de in rijkdom levende Paus
een nieuwe orde van bedelaars en armen accepteren?
De film is Nederlands ondertiteld en kent prachtige, romantische
muziek van de Britse troubadour Donovan ( die van ‘Atlantis’ en
‘’Universal Soldier’, u weet wel).
Op vrijdag 8 oktober om 19.30 uur in de Belder

Er gebeurt meer in deze week, gekoppeld aan Franciscus. Op zondag 3
oktober zal mr. dr. Arie Trouwborst (oud Trichtenaar) als deskundige
op het gebied van natuur en milieu, in combinatie met een christelijke
visie op rentmeesterschap, de “preek van de leek” houden.

Vanaf vrijdag 1 oktober tot en met vrijdag 15 oktober is er een
expositie rond het Zonnelied, het meest beroemde gedicht van
Franciscus. Het bestaat uit zeven schilderijen van de Culemborgse
kunstenaar Jeltje Hoogenkamp en zeven bijbehorende gedichten. De
kerk is geopend op dinsdagmorgen, woensdagmorgen en
vrijdagmiddag.

Ook is dan de gedichtenbundel Zusterlief/Broederlief te koop, waarin
diverse dichters zich hebben laten inspireren door de zeven elementen
uit Franciscus’ Zonnelied.

2e Filmavond 5 november 2021, in de kerk van Buurmalsen.
I’ll push you (2018)
I’ll Push You is een indrukwekkend waargebeurd verhaal over hoop,
vriendschap, geloof en opoffering. Een verhaal dat de diepe rauwe
menselijke aard en de behoefte aan verbinding die we allemaal hebben,
verkent. I’ll push you biedt inzicht in wat het betekent om voor een
ander te leven, wat het betekent om beperkingen te overbruggen en wat
het betekent om elkaar in de richting te duwen van wie we verlangen te
zijn.
Op het eerste gezicht lijkt het een avontuur over de fysieke uitdagingen
om de droom van een man in een rolstoel uit te laten komen. De
realititeit van I’ll push you is dat er veel manieren zijn waarop we
elkaar kunnen duwen. Justin’s blik op het leven en de manier waarop
hij leeft duwt Patrick voorbij zijn angsten en twijfels. Verken wat het
betekent om veiligheid los te laten en op vertrouwen en geloof te gaan.

‘I’ll push you!’ Patrick had deze
woorden spontaan uitgesproken. Hij
had toen nog geen besef van de zware
weg die voor hen lag.
Voor sommige mensen is de
pelgrimage naar Santiago de
Compostella vooral een sportieve
uitdaging, maar voor de meeste
pelgrims is het bovenal een geestelijke
reis. Voor Justin Skeesuck en Patrick
Gray was de uitdaging extra groot.
Justin lijdt aan een progressieve
spierziekte (MAMA), waardoor hij zijn
armen en benen niet meer kan
bewegen.
Zes weken, 750 kilometer, met alle lichamelijke beperkingen,
ontmoetingen met kleurrijke personen en diepe innerlijke strijd. Deze
pelgrimage zou uitlopen op de moeilijkste en belangrijkste weg die
beide mannen ooit zouden gaan.
Deze film is een video-verslag van de tocht van Patrick en Justin. De
film is Nederlands ondertiteld
3e Filmavond vrijdag 3 december 2021 in de kerk te Tricht.
The Story of God (2016)

In de Netflix serie ‘The Story of God’ kruipt topacteur Morgan
Freeman in de rol van presentator en onderzoekt de rol van religie in de
geschiedenis van de mens, hoe geloof ons verbindt en mogelijke
antwoorden op de grote levensvragen zoals: Wie is God? Waar komen
wij vandaan? Waarom is er kwaad in de wereld? Wat gebeurt er als we
sterven? Het zijn vragen die iedereen op aarde zich wel eens heeft
gesteld. En waarschijnlijk zijn de antwoorden voor iedereen anders.
Morgan Freeman ons mee op een reis rond de wereld waarin hij de
kijker kennis laat maken met de vele religies die er wereldwijd zijn.
Van de zes afleveringen die deze National Geographic documentaire
telt, bekijken we er vanavond twee.
Who is God? (Wie is God?)
In deze aflevering gaat Morgan Freeman op zoek naar hoe de mens God
ervaart. Hij laat ons dat zien door kennis te maken met het Hindoeïsme,
met het Jodendom en de Islam. We gaan terug in de geschiedenis van
Egypte en we maken kennis met een neurowetenschapper, die de
aanwezigheid van God ons leven vanuit de hersenwetenschap benadert.
Why does evil exist? (Waarom bestaat het kwaad?)
In deze vijfde aflevering staat de vraag naar de oorsprong van het
kwaad centraal. Het begrip ‘erfzonde’ wordt vanuit de grootste religies
toegelicht en uitgelegd, en de vraag wordt gesteld of wij als mensen in
staat zijn om het goede te kiezen boven het kwade. We bekijken het
antwoord op de vraag vanuit het geloof, het gevangeniswezen en de
psychologie.
De film wordt in het Nederlands ondertiteld. De kijkwijzer geeft aan dat
de documentaire geschikt is voor kijkers van 16 jaar en ouder.

4e Filmavond 21 januari 2022 in de kerk te Buurmalsen
The Two Popes (2019)

Achter de muren van het Vaticaan moeten de conservatieve Paus
Benedictus XVI en Kardinaal Bergoglio, de toekomstige Paus
Franciscus, een gemeenschappelijke basis vinden om een nieuwe weg
voor de Katholieke Kerk te vormen/in te gaan…. “The two Popes”
verbeeldt een fictieve ontmoeting tussen de twee mannen.
Gefrustreerd over de richting die de Katholieke kerk ingaat, vraagt
Kardinaal Bergoglio Paus Benedictus toestemming om met pensioen te
gaan. In plaats van mee te werken laat de intellectuele, introspectieve,
aan zichzelf twijfelende Benedictus zijn meest uitgesproken criticus
naar Rome komen. Achter de muren van het Vaticaan en in Kasteel
Gandolfo, het zomerverblijf van de paus, vindt een worsteling tussen
traditie en vooruitgang, schuld en vergeving plaats. Terwijl deze heel
verschillende mannen debatteren over de rol van God en de kerk, praten
over wat hen in hun jeugd bewoog om priester te worden en naar
“Kommisaris Rex” op t.v. kijken, zetten ze hun verschillen opzij en
groeit hun vertrouwen. Ze delen onverwerkte schulden uit het verleden:
Bergoglio deelt zijn schuldgevoelens over zijn rol tijdens de dictatuur in
Argentinië. Benedictus biecht op dat hij lang op de hoogte was van
seksueel misbruik door een priester en hierover heeft gezwegen. Ook
laat hij weten het Woord van God niet langer te horen en te willen
aftreden als paus. De twee mannen troosten elkaar en schenken elkaar
vergeving.

5e Filmavond 4 maart 2022, in de kerk te Tricht.
Forgiveness (2004)
Dit is de eerste Zuid Afrikaanse film over de reconciliatie na het eind
van de apartheid. Door de waarheidscommissie vrijgesproken, maar
innerlijk verscheurd, gaat de blanke ex-politieman Tertius Coetzee op
zoek naar vergeving bij de familie van het slachtoffer in het dorpje
Paternoster. De ouders van het slachtoffer zijn murw geslagen na de
dood van hun zoon Daniel, zijn broer en zus willen zijn dood wreken.
Tertius nodigt de familie uit voor een diner in zijn hotel en bidt samen
met de familie het Onze Vader (Paternoster) bij Daniels graf. Wil
Tertius vergeving krijgen of wil hij eigenlijk gestraft worden?
Geen makkelijk film, wel een film die je zal
raken, over “coping”, waarheid en verzoening.
Een film vol religieuze symboliek tegen een
achtergrond van ruw gebleekt zand en de zee.
Misschien is het een film over onze
onopgeloste verhouding met het verleden, niet
over vergeten, maar over vergeven, zodat we
het los kunnen laten voor de toekomst?
De film eindigt met een citaat van
Aartsbisschop Tutu: “Having looked the beast
of the past in the eyes, having asked and
received forgiveness, let us shut the door of the
past, not to forget, but to allow it not to imprison us”.

BIJZONDERE KERKDIENSTEN
Dankzij de inbreng van veel gemeenteleden hebben we in de afgelopen
zomer een aantal bijzondere kerkdiensten gehad. U kunt die trouwens
(zoals alle diensten) nog een jaar lang terugkijken via
kerkdienstgemist.nl. Zo stonden we onder meer stil bij ‘bang voor de
dood’. En bij een paar lastige Bijbelteksten die in de geschiedenis tot
grote, ongewenste gevolgen hebben geleid. Zoals de ‘vloek van Cham’,
die in Zuid-Afrika tot ver in de jaren negentig van de vorige eeuw haar
sporen getrokken heeft. Of de ‘zwijgtekst’ van Paulus, tot op vandaag
van invloed op de positie van de vrouw in veel christelijke
kerkgenootschappen. Of de doodstraf op ‘same sex’ in het boek
Leviticus en de visie op homoseksualiteit die veel mensen hebben of
menen te moeten hebben op basis van Bijbelteksten als deze.
Op zondag 11 juli draaide de dienst om het thema ‘Genieten van
genoeg’. We lazen Lucas 12: 13-48 en de aanwezige gemeenteleden
gaven op een briefje hun eerste reactie op die lezing, op wat raakte of
haakte.

In willekeurige volgorde:
Overvloed delen met anderen is een goed gevoel!
Mag je niet ook genieten van luxe?
Door alleen maar te tobben (vers 25) kan je op een gegeven moment
niet meer genieten van genoeg.
Genoeg is bij ons nooit genoeg!

Geen zorgen voor de dag van morgen, maar genieten als het goed gaat,
het kan zomaar anders zijn.
De naaste komt bij de rijke man in de gelijkenis niet in beeld, het is
allemaal ikke, ikke, ikke.
Toch ook zorgen voor morgen, zie lied 718: 4e couplet
Mij raakte het laatste vers in de Schriftlezing: ‘aan wie veel is gegeven,
zal veel worden geëist en wie veel is toevertrouwd, van hem zal des te
meer worden gevraagd.’
Het heeft geen zin te vergaren, geniet van hetgeen je elke dag weer
krijgt.
Dat het altijd, nu dus ook, moeilijk is om te delen, met de armen. Dat
zal zo blijven!
Waar jullie hart is, daar zal jullie schat zijn!
Delen: in ons rijke land moeten vluchtelingen welkom zijn. God gaat
het niet oplossen, wij moeten het doen.
Hebzucht (vers 15), en de relatie schat en hart (vers 34). Deel met
anderen wat je hebt en wees goed voor elkaar.
Vers 48: milde straf voor wie uit onwetendheid tekort schoot. Dat past
mooi binnen ons rechtssysteem.
Bedachtzaam met alles waarmee je omgaat.
Delen met anderen.
Zorgen voor morgen, daar zou je je eigenlijk niet mee bezig moeten
houden. Hoe moeilijk!
Wat tobt ge dan over de rest…?
De mensen moeten leren tevreden zijn met wat ze hebben, met wat hun
gegeven is. En niet steeds maar meer, meer en meer. Genoeg is genoeg.
Enkele gemeenteleden hebben desgevraagd wat uitgebreider
gereageerd. In volgorde: Tom Bijnagte, met een eigentijdse vertolking

van het verhaal over de rijke boer, dat Jezus vertelt. Daarna Agaath van
Dorp over de balans tussen doen en rusten. En Ad de Graaf (in hechte
samenwerking met Sjaan Roetman) over ‘terug naar de basisschool’.
Tenslotte de samenvatting van mijn eigen inbreng. U kunt het ook
allemaal beluisteren en bekijken, maar het is misschien prettig om het
nog eens rustig te kunnen nalezen!
Tom, een eigentijdse vertolking van Lucas 12:13-21
Het leven van een rijke burger had hem veel geld opgeleverd. Daarom
overlegde hij bij zichzelf: Wat moet ik doen? Aan alleen maar geld heb
ik niks. En hij zei, dit ga ik doen: ik koop meer grond, dan heb ik altijd
te eten. Ik ga vliegvelden aanleggen, zodat ik vrij over de aarde kan
zwerven. En ik bouw overal bankgebouwen, dan gaat mijn geld de
wereld rond en zal ik mijn hele leven kunnen kopen wat ik wil. En ik
bouw een wereldwijd web, dan zal ik altijd alles weten. Dan zal ik tot
mijzelf zeggen: Man, je hebt alles perfect geregeld, stop met werken,
eet, drink en geniet! Maar God sprak tot hem: Dwaas! Vannacht is je
leven misschien al voorbij – denk je echt dat je ook maar een jaar
vooruit kan regeren? Want wanneer is je grond uitgeput, wanneer
hebben jouw vliegtuigen de aarde zo warm gemaakt dat je alleen maar
binnen wil zitten, wanneer heeft jouw bank je geld verkwanseld,
wanneer slaat die mega-hacker toe? Zoek mijn Koninkrijk dichtbij.
Deel je rijkdom met je buren je vrienden en je familie. Zorg voor hen,
dan is er altijd wel iemand om voor je te zorgen, geef hen wat ze nodig
hebben, dan kom je niets tekort, verwonder je over alle dingen in je
tuin, in je familie, over de laatste nieuwtjes uit je dorp. Waarom zou je
ver weg zoeken, wat dichtbij te vinden is? Waarom zou je alleen willen
doen, wat ook samen kan?
Agaath: Op zoek naar balans
“ Optimaal leven, dat is hard werken” schrijft Christine Brinkgreve in
de weekendbijlage van Trouw van 3 juli. “Het is blijvend zoeken naar
evenwicht, tussen loslaten en doorzetten.” Dat komt voor mij heel dicht
bij het thema van deze dienst: ‘genieten van genoeg/ genoeg is genoeg’.
Wanneer is genoeg genoeg? Wanneer is genoeg goed genoeg?
Wanneer is het tijd om los te laten?

David heeft een koffiemok met een afbeelding en een citaat van Sir
Winston Churchill erop. Als onze vriend Stuart bij ons op de koffie
komt krijgt hij altijd die beker, met het portret van Churchill en
“Never, never, never give up!” Een speciale beker, die van David niet
in de vaatmachine mag, maar met de hand moet worden afgewassen om
afbeelding en tekst te sparen.
Never, never, never give up! Nooit, nooit, nooit opgeven...
Dat vind ik een moeilijke tekst. Als je maar blijft proberen, gaat het dan
wel lukken? Wordt het niet krampachtig? Wanneer heb je het genoeg
geprobeerd? Kan je misschien beter even afstand nemen om het over
een ander boeg te kunnen gooien? Wanneer is genoeg genoeg?
Wanneer is het goed te erkennen dat je het niet kan en dat je het beter
aan een ander over kunt laten? Is dat opgeven, of is dat loslaten om te
kunnen groeien in een andere richting?
Ik heb best veel dingen opgegeven: om te beginnen als dwarse puber de
middelbare school verlaten zonder eindexamen – en dat heeft me
eigenlijk best veel goeds opgeleverd. Ik ben in mijn werk van richting
veranderd. Ook dit levert me voor mijn gevoel veel moois … Ik voel
meer leidraad in “God die niet laat varen het werk dat zijn hand begon”.
God laat niet los wat hij met ons begon. Maar ik ben mensenkind en ik
mag iets nieuws proberen wat het misschien niet wordt. Ik mag falen,
van richting veranderen en zelfs opgeven als het te groot voor mij is,
als ik maar voor ogen probeer te houden wat belangrijk is; wat mij in
mijn leven richting geeft. Dat is een weg in blijvend zoeken….
Soms gooit verlies, ouder worden of lichamelijke/mentale pijn je flink
uit balans. Bijvoorbeeld als je lijf niet meewerkt. En toch blijven we
zoeken naar evenwicht en zingeving. Dat is flink werken, aanpassen
aan veranderende situaties en toch vasthouden aan wat je richting geeft.
Op mijn manier ben ik daar nu extra hard mee bezig, daarom kwam het
verzoek om bij te dragen aan het thema “Genieten van genoeg” op een
goed moment. In veranderende levenssituaties, in het vasthouden en
loslaten, en in dat blijvende zoeken naar een evenwicht en een richting,
is “genoeg is genoeg” een handige begeleiding. Wie ben ik en wie wil
ik zijn voor mezelf en voor de mensen om me heen? Ook als genoeg
goed genoeg is? En hoe zit het dan met genieten van genoeg?

Genesis 1:30,31: En zo gebeurde het. God keek naar alles wat Hij had
gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd
morgen… Gen 2: 3: God zegende de zevende dag en verklaarde die
heilig, want op die dag rustte Hij van heel zijn scheppingswerk. “
Genesis biedt ons een les in “goed genoeg”, zelfs in “zeer goed!” Daar
heeft God zes dagen over gedaan. Een heidense God kon dat prima in
één dag af. Maar de God van Israel neemt er de tijd voor en dan neemt
Hij het er na die zes dagen ook nog van en gaat eens goed zitten om
tevreden te zijn met zijn eigen schepping: ”zeer goed”. Op de zevende
dag schiep God rust! Wat is een leven zonder rust, zonder pauzes,
zonder momenten van stilstand, bezinning en van genieten van Gods
schepping en ook tevreden zijn met wat je zelf “geschapen hebt”.
Altijd alles van je zelf vragen, optimaal leven (dat kan toch helemaal
niet), je best doen, verbetertrajecten op werk, voor een ander klaar
staan. We moeten zoveel, meer, meer , meer. Het lijkt wel of we in deze
tijd steeds minder rust nemen... Dat houden we als mensen natuurlijk
niet vol.

God deed de schepping niet beter, niet meer…Hij deed het gewoon
goed genoeg, zeer goed… en ik stel me voor dat Hij er tevreden mee
was en dat Hij rustig de tijd nam om dat op zich in te laten werken en
ervan te genieten.
Voel maar eens wat rust met je doet , rust in de hectiek van het
dagelijks leven. De sabbath is de rustdag bij de Joden. In Boeddhistische landen was vroeger Uposatha de rustdag en voor Moslims
geldt de vrijdag als rustdag vanwege het vrijdaggebed. Niet zonder
reden want als mensen hebben we rust nodig. Alain Verheij noemt het
“ledigheid om je leeg te maken om je weer op te kunnen laten vullen”.
Inspiratie, rust en aandacht van een kerkdienst vult mij vaak de rest van

de zondag en tilt me boven mezelf uit, in woorden, muziek en in het
contact dat me laat weten dat ik mag zijn wie ik wil zijn en wie ik ben.
Maar ook in mijn talloze wandelingen rondom Tricht geniet ik, vind ik
ledigheid en mag ik me weer laten vullen. Rust en ledigheid om me
weer te kunnen laten vullen, voor mij en rust voor jou. Of moeten we
dat toch wat breder zien? Dan neem ik de stap naar het Sabbatsjaar.
Leviticus 25: 1-3, 5-6 : De Heer zei tegen Mozes, op de Sinai: Zeg
tegen de Israelieten: Wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik je
zal geven, moet het land rust krijgen, een sabbatsrust gewijd aan de
Heer. Zes jaar achtereen mogen jullie je land inzaaien, je wijngaard
snoeien en de oogst binnenhalen. Maar het zevende jaar moeten jullie
het land laten rusten. Het moet een jaar zijn van volstrekte rust voor het
land. Wat er in dat jaar op groeit is voor jullie allen. Je mag er zelf van
eten, maar ook je slaven en slavinnen, je loonarbeiders en de
vreemdelingen die bij je te gast zijn; ook voor je veestapel en voor de in
het wild levende dieren kan het als voedsel dienen.
Aan die tekst valt weinig toe te voegen: volstrekte rust voor het land.
Wat het land voortbrengt mag je zelf eten/je mag daarvan genieten.
Maar ook je slaven en slavinnen, je
loonarbeiders en de vreemdelingen, je
veestapel en zelfs de in het wild levende
dieren. Wat zal de schepping mooi zijn
als we met respect en meer in evenwicht
met die schepping en onszelf leven.
Als wij “genoeg is genoeg” en “genieten
van genoeg” voor Zijn schepping laten,
zou God - die niet loslaat het werk wat
Zijn hand begon - , dan ook weer de tijd
nemen om daar tevreden naar te kijken,
om ervan te genieten en te zien dat het
zeer goed is?

Ad en Sjaan: Terug naar de basis(school)!
Genoeg, een moeilijk, maar boeiend thema, omdat het zo persoonlijk is.
Wat voor de één genoeg is, is voor de ander te weinig of te veel. Het is
ook niet fijn om elkaar de maat te nemen. Maar we kunnen elkaar
misschien wel prikkelen, stimuleren of op goede gedachten brengen.
Want wat leven we in een luxe wereld zonder dat we dat vaak beseffen.
We zijn zo enorm gewend aan onze manier van leven. We vinden
dingen heel gewoon die eigenlijk vooral luxe zijn. En wie ontkomt er
aan de verleidingen van de wereld om ons heen? Niemand toch… Ja,
dat handjevol mensen die aan het einde van de wereld gaan wonen en
door Floortje Dessing worden bezocht. Toch is het een goed idee om
dat programma te bekijken, omdat het ons met de neus op de feiten
drukt. Op de feiten dat wij dat niet meer zouden kunnen. Zo zonder al
onze apparaten en spullen. Zo leven met de echte eerste levensbehoeften, een dak boven je hoofd, kleding, water en voedsel. Al jaren
zijn we abonnee van het blad “Genoeg”. In het begin heette het de
Vrekkenkrant en werd er nog lacherig over gedaan dat mensen hun
theezakjes vaker dan één keer gebruikten. Wat een getob! Dat is toch
nergens voor nodig! Inmiddels is het hot om te ontspullen. Bovendien
zijn gelukkig veel mensen er van doordrongen geraakt dat we de wereld
niet kunnen behoeden voor ernstige gevolgen, als we zo ongebreideld
blijven consumeren. Vervuiling, klimaatverandering,
vluchtelingenstromen, honger, opraken van grondstoffen. Het zijn geen
simpele problemen die we het hoofd moeten bieden om de wereld met
een gerust hart aan de volgend generaties na te laten. Er zijn voor
iedereen genoeg uitdagingen. Zuiniger rijden? Het schijnt te kunnen, al
kunnen wij het niet. Niet naar Spanje op vakantie? Nederland is ook
heel mooi. Dat hebben al veel mensen ontdekt het afgelopen jaar.
“Nederland heeft alles” heet een nieuw boek. Wat hebben we
tegenwoordig veel kleren! Gonda schreef het al in haar mijmering in het
vorige kerkblad. Het zou een aardige uitdaging zijn om eens een jaar
niks te kopen. Of langer.

Minder vlees eten of, voor de vegetariërs onder ons, minder zuivel, of
meer voedsel uit eigen omgeving. Als iedereen die boontjes uit Afrika
laat liggen in de supermarkt, is dat misschien weer een druppel op die
gloeiende plaat. Heel veel druppels moeten toch het verschil gaan
maken. Waarom die badkamertegels eruit slopen omdat de kleur echt
niet meer kan? Ik denk dan aan de miljoenen mensen, vluchtelingen,
krottenbewoners, en andere armen die niet eens een badkamer hebben.
Wat zouden ze blij zijn met ons paleis! En zo kan iedereen doen waar
hij zich prettig bij voelt en daarnaast moeten we de wereldleiders wel
zover zien te krijgen dat ze verder kijken dan de heilige economie. Dat
ze ons helpen om goede keuzes te maken. Wat zou het mooi zijn als
regels vanuit de politiek ons niet alleen zuiniger maken, maar ook
kunnen leren om meer te delen van onze welvaart? Loesje van de
bekende posters zei al eens: Wie niet kan delen, moet terug naar de
basisschool!
Henk: tel je zegeningen één voor één
Bij mij raakte en haakte ‘Van ieder aan wie veel is gegeven, zal veel
worden geëist, en wie veel is toevertrouwd, van hem zal des te meer
worden Het begint voor mij met nadenken over die woorden ‘aan wie
veel gegeven is’. Ik heb maar eens een lijstje gemaakt, conform het lied
van Johannes de Heer ‘tel uw zegeningen’. Dat lijstje werd behoorlijk
lang! En natuurlijk, voor bepaalde zaken heb ik hard gewerkt, en bij
tijden flink afgezien – en anders mijn gezin wel -, maar de beste dingen
zijn me echt geschonken, toevertrouwd. “Het mooiste overkomt je, het
minste is bedacht…” zegt Freek de Jonge in zijn gedicht “Wees niet

bang…’ en zo is dat. Ja, ik ben iemand aan wie veel gegeven is. Ook
veel verantwoordelijkheid, maar ook dat kan ik duiden als geschenk.
Veel is me gegeven …En ik ervaar het als terecht, dat er dan ook veel
van me gevraagd mag worden…door mensen, door de maatschappij,
door de kerk, en daarin ten diepste door God zelf…
Ook al kan dat bijzonder lastig zijn in het kader van ons thema.
Want ik gooi het liefst zo snel mogelijk mijn boodschappen in een kar.
En heb van nature het geduld niet om me bij ieder product af te vragen
hoe het geproduceerd is, of er eerlijk loon voor betaald is, hoe
milieuvriendelijk het is, hoeveel afval het oplevert et cetera. Maar ik
kan me veroorloven, zowel qua tijd als qua inkomen, om daar wel
zorgvuldig naar te kijken. En ik kom daarom niet om dit woord van
Jezus heen. Wat doe ik met wat ik ontvangen hebt?
Ik kan die vraag niet beantwoorden voor iemand anders. Niet voor
iemand uit de Quote top 500, en ook niet voor wie blij is met
kiloknallers en een pak goedkope koffie, waar geen fairtrade aan te pas
komt…
Maar als ik mezelf in de spiegel van dit Woord van Jezus aankijk, komt
op mij de vraag af of ik verantwoorde keuzen wil maken voor
duurzaamheid, eerlijke handel en diervriendelijkheid.
En of ik mijn netwerk en mijn mogelijkheden wil gebruiken om mijn
politieke vertegenwoordigers daarop aan te spreken, om te lobbyen,
erbij stil te staan in een kerkdienst, kortom te doen wat binnen mijn
mogelijkheden ligt.
Maar het is natuurlijk niet alleen een individuele kwestie. Ad de
Bruijne, hoogleraar ethiek en spiritualiteit aan de Theologische
Universiteit in Kampen schrijft: “ we moeten om te beginnen in deze
hele crisis ophouden om anderen de schuld te geven. We zijn samen
ontspoord en we moeten dat als gezamenlijke schuld erkennen. Samen
dragen we verantwoordelijkheid en daarbij gaat het erom niet alleen
voor onze eigen belangen op te komen. Een rechtvaardige oplossing zal
ons allemaal pijn doen en offers kosten.”
Boeren en burgers, industrie en consument.
En dan lees ik die woorden “wie veel gegeven is, van die zal veel
gevraagd worden” onvermijdelijk ook in groter, globaal perspectief.

Wij in het rijke westen leven allemaal voor een deel ten koste van
anderen, mens en dier. De ontbossing in Indonesië en Zuid Amerika, de
olievervuiling in Nigeria, het is allemaal niet los te denken van hoe wij
hier in het westen leven.

Maar liever kies ik voor wat Monique van Strien in een essay het
‘kathedraaldenken’ noemt. Niemand van de arbeiders die ooit stenen
sjouwden en metselden aan de Notre Dame of de Utrechtse Dom
hebben die kerk ooit in volle glorie voltooid gezien. De bouw duurde
langer dan een mensenleven. Maar in hun levenstijd hebben ze
gebouwd met het oog op wie na hen kwamen. Ik citeer, en denk dat we
daar amen op kunnen zeggen: ‘Kathedraaldenken’ betekent dat ik
dingen doe of laat waar ik niet onmiddellijk voordeel voor mezelf
uithaal, maar waarvan ik weet dat toekomstige generaties ervan kunnen
genieten. Ik wil een goede voorouder zijn!
Tot slot de tekst van de zegenbede waarmee we deze dienst afsloten,
afkomstig uit de Franciscaanse traditie:

HERDENKING BONHOEFFER, TOCH NOG EEN KEER!
Kees van der Zwaard speelt samen met
violiste Rosemarijn Tuenter zijn voorstelling
‘Wie ben ik’ over Bonhoeffer in de
gevangenis, graag nog een keer als afsluiting
na alle afgelastingen.

Veel belangstellenden hebben dit
indrukwekkend stuk van een uur gemist.
Theoloog Kick Bras verdiepte zich in
Bonhoeffer en komt met een verhaal over
‘Rekenschap van hoop in barre tijden’, een
actueel thema.

Op zaterdag 20
november combineert de Roos van Culemborg
dit in een aantrekkelijk programma met de
nodige franje, van 14.00 – 17.00 uur in
Culemborg. Theater vraagt om maximale
omstandigheden. We huren daarom de
Gelderlandfabriek, naast het station van
Culemborg. De toegang is gratis, voor onkosten gaat de hoed rond.
Noteer de datum vast, rond 1 oktober komt een aanmeldingsadres.

KUNST IN DE KERK
Kerk en (beeldende) kunst zijn niet altijd even dikke vrienden geweest,
maar als we het royaal nemen, kunnen we toch wel zeggen dat dit het
grootste deel van de kerkgeschiedenis wel degelijk het geval geweest is.
En nog altijd is er, ook in een sobere doorsnee protestantse kerk, veel
kunstigs te zien. En te horen, niet te vergeten! Bouwkunst,
interieurkunst, bloemsierkunst, schilderkunst, naai-en borduurkunst,
zang- en instrumentale kunst. Trouwens ook theatrale kunst. Een beetje
dominee wil graag dat de mensen tijdens de preek wakker blijven en zal
daarbij, misschien zonder het te beseffen, ook bepaalde technieken
(trucjes klinkt zo glad!) inzetten. Freek de Jonge heeft wel eens gezegd
dat elke dominee verplicht theaterbezoek zou moeten doen alvorens
zich op de kansel te wagen. Ondergetekende pretendeert niet, ook maar
een fractie van de theatrale kwaliteiten en technieken te beheersen die
Freek of Herman Finkers of Toon Hermans in huis hebben en hadden,
maar zeker, ik heb van hen geleerd! Trouwens, al als jong student zat ik
nogal eens onder het gehoor van ds. Jac. van Dijk, broer van acteur Ko,
en even begaafd op de kansel als zijn broer op het toneelpodium.

Dit alles ter inleiding op de geboorteaankondiging van een commissie
Kerk en Kunst in onze gemeente, die voorlopig bestaat uit Geertje
Lentink, Machteld van Boven, Hannie van Noord en ondergetekende.
Mocht u denken: dat is ook iets voor mij, weet u dan welkom!

We willen proberen om in het grote grensgebied tussen religie en
cultuur regelmatig met initiatieven te komen, die niet alleen of primair
– maar zeker ook – voor kerkgangers interessant en aantrekkelijk zijn,
maar ook voor heel veel mensen daarbuiten, die geestelijk niet in
platland leven en de schoonheid en troost van kunst en muziek naar
waarde weten te schatten. Met ons kerkgebouw hebben we vanwege de
geweldige akoestiek in het schip een kleine waardevolle concertzaal, en
met het koor, door de prachtige lichtval, een galerie zonder weerga. Die
beide mogelijkheden hopen we in de toekomst nog vaker dan nu te
gebruiken. Deels zullen we dat doen in samenwerking met de stichting
De Roos van Culemborg, zoals dat ook het geval was vorig jaar bij
twee concertjes n.a.v. de herbevestiging van ondergetekende.

Kenmerkend voor de activiteiten van De Roos is dat alles gepaard gaat
met poëzie! Bij elke activiteit worden wel een of meer gedichten
voorgedragen, zoals u zich herinneren zult als u bij een van die
concerten aanwezig was! We deden dat trouwens ook recent nog bij de
zomerconcertjes van Gery Vermeulen & Friends, en u zult gemerkt
hebben hoe muziek en poëzie elkaar ook kunnen ondersteunen.
Kort en goed: vanaf heden is er een commissie Kerk en Kunst, en we
hopen in de tijd die voor ons ligt, regelmatig initiatief te tonen waarbij
ons mooie kerkgebouw zoals al zo lang het geval is, maar mogelijk nog
vaker, de locatie kan zijn waar veel mensen de weg naar weten te
vinden op zoek naar de schoonheid, troost, ontroering en uitdaging van
muziek, poëzie, beeldende kunst en theater, in het grensgebied van
religie en cultuur.
Namens de commissie
Ds. Henk Fonteijn

MENS WAT EEN VERHAAL!

Wat was uw droom voor later toen u jong was?
Dat vind ik een lastige vraag. Ik kan me dat niet goed herinneren.
Volgens mij had ik bedacht dat ik kleuterleidster wilde worden.
Misschien heeft dat uiteindelijk toch onbewust meegespeeld toen ik,
nadat ik al enkele jaren had gewerkt, alsnog pedagogiek ging studeren.
Uw lievelingsmuziek toen en nu?
Heel vroeger werd mijn muzieksmaak gevoed door mijn 4 jaar oudere
zus, vond ik mooi wat zij mooi vond, maar wat precies? Veel
popmuziek uit die tijd. Later werd ik echt fan van Golden Earring. Een
paar jaar geleden ging ik nog naar een concert, wat later hun laatste
optreden bleek te zijn i.v.m. de ziekte van George Kooymans. Ik heb
heel vaak de radio aan. Vroeger al tijdens het maken van huiswerk, toen
radio Veronica, nu meestal radio 2. Ook Zuid-Amerikaanse muziek
vind ik leuk om naar te luisteren.
Voor welk eten mogen we u wakker maken?
Voor heel veel soorten eten. Lekkere pasta, risotto, ovenschotels of
gewoon frietjes. Maar ook voor zoete dingen. Dat laatste heeft vast te
maken met mijn achtergrond, mijn vader was banketbakker, dus zijn
wij met koekjes en taartjes opgegroeid. Mijn vader kon ook de lekkerste
pannenkoeken bakken, wat zou het fijn en mooi zijn als ik daar nog
voor wakker gemaakt kon worden.

Wat hing boven uw bed in uw puberjaren?
Allerlei popartiesten (ook Golden Earring natuurlijk), uitgeknipt of
uitgescheurd uit een popblad. Ik ben de naam van dat blad vergeten.
Maar daar zat in het midden dan altijd een grote foto van een band of
zanger in.
Welk verhaal/boek/film is u in het leven het meest bijgebleven?
Als kind ‘Rossie ontdekt de rode vlam’, een boek over een herdershond,
dat ik heel vaak heb gelezen. Ik had het gekregen op school,
waarschijnlijk met kerst. Ik ben ook een echte dierenvriend. Daarom
vond ik Lassie als kind ook prachtig om naar te kijken, een tv-serie over
een Schotse collie. Later las ik vooral veel boeken over waargebeurde
verhalen van mensen, ook vooral van kinderen. Hierdoor getriggerd
vanuit mijn werk bij de kinderbescherming. Dat geldt ook voor het
boek dat ik onlangs las van Thomas Rueb: ‘Laura H.’ Dat gaat over een
jonge vrouw die naar IS afreisde en terug vluchtte met haar jonge
kinderen. Ik ben dan vooral benieuwd naar de drijfveren/achtergrond.
En een boek dat ook verfilmd is en veel indruk maakte: John Green,
‘Een weeffout in onze sterren’. Dat gaat over leven met kanker.
Tenslotte een boek dat ik ook eerder als tip beschreef van Barbara van
Beukering: ‘Je kunt het maar één keer doen’. Het leven afronden is
kwaliteit van sterven.
Heeft u een lievelingsverhaal of tekst in de Bijbel? Of een
lievelingslied? Waarom dit?
Mozes in het biezen kistje. Ik vond dat als kind als prachtig om te
horen. Zo spannend dat hij aan de rand van het water wordt neergezet,
dat ze dan in angst afwachten of hij wel wordt gevonden en dat dit ook
gebeurt. Prachtig. Later vond ik het ook mooi om te bedenken hoe
verschillende werelden door het lot bij elkaar worden gebracht.
Welke levenswijsheid zou u aan een volgende generatie willen
doorgeven?
Dat het glas halfvol is (en dus niet halfleeg). Kijk naar wat je wel hebt
of hebt gehad. Niet wat je niet hebt of mist.
En: wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt.

Maak de volgende zinnetjes af.....De kerk is voor mij.....
Een plek die door mijn hele leven een rol speelt, soms meer, soms
minder. Als ik er kom, vind ik er meestal rust en bezinning.
Als ik wist dat morgen de Messias kwam, zou ik vandaag...…
Dat vind ik een lastige. Wat kun je verwachten, maar ook vooral wat
wordt er dan van jou verwacht…?
Ik geef de pen door aan..… Francis van Tilburg

Rondom de Sint Pieter …
In een van de nieuwsbrieven van de
Maranathagemeente (de ‘middagkerk’)
troffen we onderstaande observatie. Ik heb
contact gezocht met de collega die dit
geschreven heeft en kreeg zijn royale
toestemming om het ook in ‘Rondom de
Sint Pieter’ op te nemen.
Jongstleden zondag preekte ik ’s middags
in Tricht. Nooit eerder ging ik er voor en
ben zelfs nog nooit in dat dorp geweest.
Het is te zeggen dat in de nabijheid van het
steeds groter wordende Geldermalsen dit
Betuwse dorpje –gelegen aan de Lingeeen oase mag heten. Zo is het ook voor
hervormden die in deze regio zoeken naar
een hervormde prediking op gereformeerde grondslag en zich liever
niet aansluiten bij gemeenten die ontstaan zijn uit talloze afscheidingen.
In vroeger dagen werd in de kantine van Greefa kerk gehouden, een
bedrijf waarin sorteermachines vervaardigd worden die internationaal
geplaatst worden, niet in het minst in de regio die bekend staat om de
fruitteelt. Sedert 1981 kreeg men de ruimte om dit in de kerk te doen op
de tijden dat de eigen gemeente de kerk niet nodig heeft. Dat is
derhalve de middag en de avond. Inmiddels is de evangelisatie die in de
zestiger jaren van de vorige eeuw ontstond een hervormde gemeente
van bijzondere aard geworden. Het bedehuis waar men samenkomt is
een juweel, al is het ook waar dat men meer zegen heeft met Gods
woord in een varkenshok dan met een mensenwoord in een kathedraal.
Ik was ruim op tijd voordat de dienst begon en stationeerde de auto op
een parkeerplaats in directe nabijheid van de kerk. Mijn aandacht werd
getrokken door een aanzienlijk beeld dat op het tegenovergelegen
grasveld staat. Ik keek op zijn rug dus kon niet zien wie het beeld
verbeeldde. Het leek in ieder geval sterk op een heilige, misschien wel
de Allerheiligst,e daar van Hem ook wel beelden worden geplaatst, al
gebeurt dat voornamelijk bij een Roomse kerk. Ik nam me voor het
beeld van de goede zijde te bezichtigen, maar wachtte eerst tot het

helemaal rustig was. Het was namelijk de tijd na de middagmaaltijd die
naast het afruimen van de vaat of een middagdutje gebruikt wordt om
de hond uit te laten. Verschillende dames en heren zag ik met een
hondje over het veldje wandelen. Prompt bij het beeld beurden de
mannetjes hun achterpootje om daarop hun gangetje te vervolgen. Dat
opbeuren van het pootje is niet zoiets als een plechtige groet, zoiets als
salueren. Dat deed vroeger professor Van Ruler wanneer hij in Utrecht
langs het standbeeld van Willibrord liep op het Janskerkhof. Dan lichtte
hij even uit respect voor deze zendeling zijn hoed op. Nu, wat het
oplichten van een achterpootje bij een reu beduidt, is bekend. Het heeft
in ieder geval een andere reden dan het opbeuren van een voorpootje
om iets af te smeken. Wie was toch die heilige? Mijn nieuwsgierigheid
werd spoedig bevredigd, want bij nader inzien betrof het een afbeelding
van Petrus, daar in vroeger dagen de kerk aan hem is toegewijd als
beschermheilige. Het is een in
1994 uit natuursteen en brons
vervaardigd kunstwerk van de
hand van de RoemeensHongaarse kunstenaar Jozsef
Szoke. Uit dank voor de hulp
die de hervormde gemeente aan
een zustergemeente in
Roemenië bood. Petrus is
afgebeeld met de sleutel in
handen.
Dit alles vanwege het feit dat de Heere Jezus na Petrus’ hartgrondige
belijdenis toezegde: ‘En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze
petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen
dezelve niet overweldigen. En Ik zal u geven de sleutelen van het
Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de
hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in
de hemelen ontbonden zijn.’

Petrus is onbedoeld verworden tot een
pispaaltje. Ik zou me nog voor kunnen stellen
dat Petrus –wanneer hij het wist- zich niet
eens beledigd zou voelen. Hij had immers
zijn Meester verloochend. Trouwens ook de
gedachte aan het feit dat hij en de paus in zijn
kielzog stadhouder van Christus’ kerk zouden
heten vanwege de sleuteltekst, zou hij
verfoeilijk vinden. Wel zou het hem smarten
wanneer zijn woorden, onder inspiratie van
de Heilige Geest gesproken en geschreven,
zo veracht zouden worden. Want wat mag hij
in zijn prediking op de Pinksterdag en in zijn
brieven heerlijk spreken van zijn Zaligmaker.
Aanwijzen en aanprijzen van Christus was
zijn liefste werk.
Uiteraard kunnen we het de honden niet kwalijk nemen dat ze hun poot
opbeuren. Wat weten zij van Paulus, Petrus en de Bijbel. Zij gaan voor
brokjes. Hun eigenaars echter wel. Zouden zij enigszins besef hebben
van de woorden die deze Godsman mocht doorgeven, dan zouden ze uit
respect met een grote boog om het beeld heenlopen. Althans wanneer
ze hun hond uitlaten.
Ds. Rinus van Kooten, Elspeet

Agenda
Dinsdagavond 7 september: Oud papier ophalen
Maandag 20 september: open eettafel in De Belder. Inloop vanaf
12.00 uur, aanvang 12.30 uur.
Donderdagavond 23 september, aanvang 19.30 uur: Joop en Henk
verzorgen een avond over wandelen en pelgrimeren in de Belder, zie
eerder in dit kerkblad.
Vrijdagavond 24 september om 19.00 uur: repetitie projectkoor
Küsmöd,
zie eerder in dit kerkblad.

Open kerk:
In principe is de kerk open op
dinsdagmorgen tussen 10.00 en
12.00 uur. De banner aan het hek
geeft aan of de kerk daadwerkelijk
geopend is.

Agenda soos:
De soos is donderdag 26 augustus weer begonnen. Het programma is
bij de leden bekend.

Kerkdiensten
Zondag 5 september: Startzondag
10.00 uur: ds. Henk Fonteijn
Orgel: Tom Bijnagte
Zondag 12 september:
10.00 uur: mevrouw Dina van Dijk uit Asperen
Orgel: Piet van der Steen
Zondag 19 september:
Interkerkelijke openluchtviering op Marienwaerdt. Aanvang 10.30 uur.
Zondag 26 september:
10.00 uur: ds. Wilco van Wakeren uit Veenendaal
Orgel: Jaap Kwakkel
Zondag 3 oktober:
10.00 uur: ds. Henk Fonteijn
Orgel: Tom Bijnagte
De kerkdiensten zijn ook digitaal te zien en te beluisteren.
Ga naar de website “Kerkdienstgemist.nl”. Ga naar het vakje “zoek
kerk” en typ Tricht in. Klik op zoek. U ziet nu het podcast-scherm van
de Hervormde Gemeente Tricht. Klik de dienst aan die u zoekt en het
scherm opent zich. U kunt nu de dienst beluisteren/bekijken.
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